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1. Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene davant la COVID-19 
adaptades a l’etapa educativa.  

1.1. Mesures de prevenció als diferents espais 
● Adequació organitzativa als diferents escenaris. Aforament (ràtios/aula), entrades i 
sortides (portes i horaris), passadissos, banys.  
● Mesures de neteja, desinfecció i ventilació.  
● Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells, infografies...).  
1.2. Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi  
● Mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en l’entorn de treball: en 
reunions, a les classes, als espais comuns.  
● Mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no docent.  
● Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi.  
1.3. Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene  
● Planificació d’accions informatives sobre els protocols d’actuació als diferents 
escenaris i les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut a la comunitat 
educativa.  
● Planificació d’accions formatives adreçades a alumnat, famílies i docents.  

2. Planificació organitzativa  
● Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics.  
● Planificació de l’actualització de dades referents a la vulnerabilitat social, de salut i 

d’especial necessitat de l’alumnat i de les famílies.  
● Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre.  
● Aforament dels espais, organització dels accessos, circulació, retolació.  
● Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i sortides.  
● Constitució dels equips docents i coordinació del professorat.  
● Coordinació entre etapes.  

3. Planificació curricular  
● Avaluació inicial  
● Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències dels 

diferents escenaris.  
● Introducció com a tema transversal dins les programacions didàctiques aspectes 

relacionats amb: la promoció de la salut, les relacions socials, la competència digital i la 
competència d’aprendre a aprendre.  

● Planificació i organització de tutories  
● En el cas d’ensenyament semipresencial o en línia:  

4. Pla d’acollida  
5. Coordinació per a la salut  
6. Pla digital de contingència 
 
Annexos: 

1. Instruccions per als pares 
2. Instruccions per als alumnes. 
3. Acta d’aprovació claustre 

 
 
 



 
 

1. Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la 
COVID-19 adaptades a l’etapa educativa. 

 

 



 



 

    

Actuació en el cas que la persona treballador presenti símptomes compatibles amb infecció 
. 

1. Es col.locarà una mascareta i es rentarà les mans . 
2. Avisarà per via telefònica a una persona de l'equip directiu. 
3. Evitarà passar per zones de l'escola on hagi concurrència de persones i partirà al 

seu domicili. Si es demora quedarà a la sala d´aïllament habilitada al Centre. 
4. Si s'observa situació de gravetat s´avisarà al 061. 
5. Es netejaran els espais on hagi estat la persona treballadora. 

Estudi de contactes 

Des del Servei de Prevenció de Rics Laborals se seguirà el procediment d´estudi de 
contactes estrets amb la col.laboració del Centre Educatiu. 

Les mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi d’un alumne.
  

1. Coordinació entre el Centre de Salut i el nostre Centre. 
La comissió de Salut establirà un calendari de reunions al mes de setembre amb el 
Centre de salut de referència.Es coordinaran mesures de prevenció i protecció. 



2. Informació a la Comunitat Educativa: alumnes ,famílies, docents i no docents. 
La persona coordinadora de la comissió de salut donarà a conèixer a les famílies 
mitjançant reunions, pàgina WEB del Centre, correu electrònic i altres el protocol. 

3. Vigilància de l'alumnat relacionada amb la COVID-19  
No acudirà al Centre: 

● L´alumnat si té la temperatura a més de 37,5 o presenta símptomes 
d’infecció , quedarà a casa seva. 

● L´alumnat que estigui en aïllament domiciliari o en un període de quarantena 
per haver tingut contacte estret. 

      4.  Actuació davant l'aparició de símptomes: 
-Ed. Infantil el mestre tutor i/o de suport el conduirà a la sala d´aïllament – sala 
primer     pis-. 

Ed. Primària l’adult que ha detectat el conduirà a la sala d’aïllament ( sala sanitària). 

➢ L'adult i els alumnes d'Educació Primària es posaran la mascareta quirúrgica 
i es rentaran les mans. Mantindran mesures de distanciament físic . 

➢ L'adult que hagi detectat el cas quedarà amb l'alumne fins que un familiar o 
tutor legal vagi a recollir i sortiran per l'escala que dona directament a la 
sortida o per la zona de l´aparcament, evitant així el contacte amb altres 
persones. 

➢ Si es troba en una situació de gravetat s´avisarà el 061 i també si es tenen 
dubtes sobre el trasllat. 

➢ Les autoritats sanitàries podran valorar la situació amb la resta d'alumnes i 
personal del centre que es consideri contacte estret. 

5. Actuació si el cas es confirma. 
-L´equip directiu, la comissió de salut i el professorat atendrà a les indicacions de les 
autoritats sanitàries. 

6. Sala d´aïllament. 
Espai ventilat, repecta la distància i disposa d'una paperera amb bossa, tapa i pedal i 
de material de protecció (mascaretes, bates...).Es seguiran les pautes de neteja i 
desinfecció de superfícies i espais. 

 

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene. 

Amb l'objectiu d’assegurar que la informació sobre els protocols d’actuació i les            
mesures de prevenció, higiene i promoció de la salud implantades en el centre són              
conegudes i compreses per tota la comunitat educativa, definim les següents accions: 

● S’enviará la informació a totes les famílies, mitjançat correu electrònic i plana web 
del centre, mantenint el correu electrònic com a canal disponible per a la solució de 
dubtes que puguin surgir. 

● Es farà arribar una copia a l’ajuntament , als monitors d’activitats extraescolars i a 
l’empresa del servei de menjador. 

● Es potenciarà l’ús de infografies, cartells i senyalitzacions que fomentin el 
compliment i comprensió de les mesures de prevenció i higiene. Aquesta informació 
es mantindrà actualitzada si canvien les indicacions de les autoritats sanitàrias.  



● Es difondrà el present pla entre tots el personal docent i no docent del centre 
mitjançant la nostra plana web i el drive.  

● Quedarà una copia del pla a secretaria per poder ser consultada i es podran fer 
consultes telefònicament o per e-mail .rinformació i formació proporcionades per les 
administracions educatives i sanitàries . 

Formació al centre: 

●  Tallers d’hàbits d’higiene i prevenció. 
●  Gestió de les emocions. 
●  Converses informatives adequades a l’edat de l’alumnat. 
●  Activitats d’alimentació saludable i activitat física. 
● Incentivar les vies saludables al centre (vies segures per anar al centre caminant o               

amb bicicleta). 

 

2. Planificació organitzativa. 

Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics. 
Es prioritzaran els criteris sanitaris i pedagògics detallats anteriorment i resumits als annex 1 
i  annex, que es faran arribar a les famílies abans del començament de les classes.  
Tota la nova organització del centre es basa en aquests principis. 
 

Planificació de l’actualització de dades famílies i alumnat vulnerables. 
La primera setmana de setembre cada tutor i cotutor amb ajuda dels especialistes i de 
l’equip de suport, elaborarà un llistat amb els alumnes vulnerables del seu grup,  detallant 
les característiques (famílies en risc de pobresa i exclusió, víctimes de la violència, migrants 
amb desconeixement de la llengua, alumnes que no poden assistir presencialment al centre 
per prescripció mèdica, alumnes amb discapacitat o amb necessitats educatives 
especials…) i les necessitats que presenten.  
L’objectiu és mantenir un control d’aquests alumnes, i en cas de necessitat agilitzar 
l’actuació pertinent. 
Es comptarà amb l’ajuda de la PTSC, dels serveis socials i policia tutor. 
S’haurà de planificar amb les famílies d’aquests nins com es realitzarà el contacte i 
seguiment en els tres escenaris. Als escenaris A i B s’actualitzaran les dades dues vegades 
al trimestre. 

Es tindrà especial atenció en la vigilància de l'absentisme escolar per part dels tutors . Mare, 
pare o tutors legals són els responsables de la justificació de l’absència dels alumnes per 
motius de salut. 

A les tutories d’alumnes es realitzaran les activitats planificades al dossier que cada nivell té 
de “Intel.ligència emocional” i accions per prevenir l’estigmatització de tota persona que hagi 
pogut estar exposats al virus o que hagin estat infectats. 

Control i organització d'accessos i circulació de persones en el centre 



Tots els accessos al centre estaran senyalitzats indicant el recorregut obligatori a fer segons 
el curs i l’hora d’entrada/sortida .

 

Segons normativa les famílies només podran accedir al centre en cas de ser convocades 
per qualque docent. En cas de necessitat hauran de sol.licitar cita previa per telèfon o 
correu electrònic. 

Cada dia es farà un registre de totes les persones que entrin al recinte. Els encarregats del 
registre de l’alumnat sean els tutor i cotutors. El registre del personal docent i no docent ho 
realitzarà l’equip directiu. 

Aforament dels espais per a l’organització dels grups. 

A l’entrada de cada espai hi haurà una infografia indicant l’aforament. Es faran els grups i es 
distribuiran els espais segons l’aforament permès en el moment de l’inici del curs. 

 



 

Organització dels accessos, circulació, retolació. 

Veure el punt 1.1 Mesures de prevenció als diferents espais 

Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i sortides. 

Veure el punt 1.1 Mesures de prevenció als diferents espais. 

Agrupament de l’alumnat d’educació infantil: 

Hi haurà sis grups classe de grups estables que es correspondran a :  3 anys A, 3 anys B, 4 
anys A, 4 anys B, 5 anys A i 5 anys B. 

Cada aula de grup estable tindrà diferents espais delimitats corresponent a cada un dels 
ambient de l’etapa. A cada racó-ambient hi haurà reptes a fer durant 15 dies, passat aquest 
temps es canviaran els reptes per altres d’una altra aula. 

Agrupament a educació primària: 

Els alumnes estaran organitzats en grups estables en una aula fixa. Està previst separar els 
grups més nombrosos per reduir la ràtio, quedant : 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 
5A, 5B, 6A i 6B. Els dos nous grups passaran a ocupar l’aula de música i l’aula de 
desdoblament. 

Torns de pati : 

S’organitzen diferents torn de patis a educació infantil i a primària per evitar la massificació i 
el contacte entre els diferents grups estables. Hi haurà zones separades per a cada un 
d’aquests grups ; a educació infantil els anomenam sectors i a primària tenim el pati petit, 
zona palmeres, zona esportiva, porxo i zona de la dreta.  

Tant a infantil com a primària les zones seran rotatives . 

Sempre es berenarà dins l’aula. 
 

Educació infantil 
 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

10.30-11.0 3 anys A (S1) 
3 anys B (S2) 
5 anys A (S3) 

3 anys A (S1) 
3 anys B (S2) 
5 anys A (S3) 

3 anys A (S1) 
3 anys B (S2) 
5 anys A (S3) 

3 anys A (S1) 
3 anys B (S2) 
5 anys A (S3) 

3 anys A (S1) 
3 anys B (S2) 
5 anys A (S3) 

11.15-11.45 4 anys A (S1) 
4 anys B (S2) 
5 anys B (S3) 
 

4 anys A (S1) 
4 anys B (S2) 
5 anys B (S3) 

4 anys A (S1) 
4 anys B (S2) 
5 anys B (S3) 

4 anys A (S1) 
4 anys B (S2) 
5 anys B (S3) 

4 anys A (S1) 
4 anys B (S2) 
5 anys B (S3) 

 



 Educació primària 

Veure graella PATI

 

Es començarà amb la següent distribució: 

 zona palmeres zona porxo zona a la dreta zona esportiva 

11:00-11:30       2nA      3rA      4tA  5èA            5èB 

11:40-12:10       2nB      3rB      4tB  6èA            6èB 

 

Constitució dels equips docents i coordinació del professorat. 

A educació infantil cada grup tindrà una tutora fixa durant tot el curs. La tutora restarà dins 
l’aula durant tota la jornada. Les dues mestres +1 de l’etapa es distribuiran per dies sencers 
als diferents grups, prioritzant les necessitats educatives. Una de les mestres +1 també durà 
a terme sessions de llengua anglesa a aquesta etapa. 

 Horaris mestres suport : 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES  

supor 1 3 anys A 
 

3 anys B 
 

4 anys A 
 

4 anys B 5 anys A 
5 anys B 

suport 2 
*Ll.anglesa 4 anys B 4 anys A 5 anys B 5 anys A 3 anys A 

3 anys B 
 

A educació primària : cada grup estable creat comptarà amb un tutor responsable que 
restarà dins l’aula el major temps possible. La resta de professorat disponible es distribuirà 
als grups segons les necessitats educatives que presentin.  

Els tutors de primer faran la seva pròpia educació física/psicomotricitat. 

Els mestres especialistes d’educació física, educació musical, de llengua anglesa PT, AL i 
de religió formaran part de l’equip docent dels grups on duguin a terme les sessions 
corresponents. 

La direcció del centre garantitzarà que l’entrada de professorat dins les aules es duu a 
terme sempre respectant les mesures sanitàries corresponents. 



Horari de coordinació professorat : 

L’horari establert és el detallat a continuació . A l’escenari A i B les reunión seran 
presencials complint sempre les mesures de prevenció i higiene, en cas de no ser possible , 
es faran telemàticament. L’horari pot canviar segons decisió al mes de setembre. 

       CALENDARI    REUNIONS   ESCENARI A   curs 2020-21 
  

CCP 
Dimartss de 

14:00 a 15:00h 

CLAUSTRE 
dilluns a les 

16:00h 

TUTORS 
dilluns  

a 15:00h 

EQUIP DOCENT 
dilluns de 

15:00 a 16:00h 

INTERCICLE 
dilluns de 

16:00 a 17:00h 

Setembre 
Octubre 
Novembre  
Gener 
Febrer 
Març 
Abril 
Maig 
Juny  

4, 22 
20 
17 
19 
16 
16 
20 
18 
23, 24, 
… 

Setembre 
Octubre 
Novembre 
Desembre 
Gener  
Febrer  
Març  
Abril  
Maig  
Juny  

 2,4,14,28 
26  
23 
14 
25 
22 
29 
26 
24 
14,28… 

Setembre 
 

 Maig 
  

A convenir 

Setembre  
Octubre  
Novembre 
Desembre 
Gener  
Febrer  
Març  
Abril  
Maig  
Juny  

2 a 9, 
5,19 
2, 16 
14 
11,25 
1,15 
8,22 
19 
3,17 
7,23,24 

Setembre a convenir 
  
8 febrer:1rcicle+2n 
cicle  
 15 març: Infantil+1r 
cicle 
  25 juny:1r cicle +2n 
cicle . 
 25 juny: Infantil+1r 
cicle  

EQUIP DOCENT 
Dilluns i/o dimarts 

segons horari 
establert 

prèviament 

EQUIP SUPORT 
dimarts quinzenal 

COMISSIÓ FESTES/ 
COMISSIÓ SALUT/ 

COM. CONVIVÈNCIA 
dilluns de 

   16:00 a 17:00h 

COMISSIÓ  PL 
  dilluns  

15:00 a 16.00h 

COMISSIÓ 
AMBIENTAL  

15:00 a 16:00h 

Juntes 
d'avaluaci
ó : 
  
30/11 al 
15/12  
  
 
08/03 al 
23/03 
 
01/06 al 
15/06 
 

 
INFOR
MES:  
 
 
1ª aval. 
21/12 
 
2ª aval. 
29/03 
 
3ª aval. 
+ordinà. 
21/06 

Setembre  
Octubre  
Novembre 
Desembre 
Gener  
Febrer  
Març  
Abril  
Maig  
Juny  

 A 
convenir 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Setembre 
Octubre  
Novembr  
  
Gener  
Febrer 
Març 
Maig 
Juny  
 

A convenir 
5 
16 
 
11 
1 
8 
.. 
.. 

 
Setembre  
Octubre  
Novembre 
Desembre 
Gener  
Febrer  
Març  
Abril  
Maig  
Juny  

 
 
 
 A 
convenir 
… 

Setembre  
Octubre  
Novembre  
Desembre  
Gener  
Febrer  
Març  
Abril  
Maig  
Juny  

 A 
convenir 
 9 
 .. 
18 
 8 
15 
--  
10  
 A 
convenir 
 

 
A l’escenari B es faran telemàticament quedant suprimides les reunions de 
comissions de festes, mediambient, PL. 
A l’escenari C totes les reunions seran telemàtiques i es faran en horari de dematí : 

Equip docent : divendres quinzenal a les 11h. 
Claustre : tercer dilluns de cada mes a les 11h. 
CCP : primer dilluns de cada mes a les 11h. 

 
Coordinació entre etapes. 
 
La primera setmana de setembre hi haurà l’habitual reunió entre mestres de les escoletes 
de Cala d’Or que ens envien alumnes per primera vegada a educació infantil i els tutors 
d’aquest nins. El tema principal és el traspàs d’informació personalitzada de cada un dels 



alumnes que s’han matriculat, la metodologia emprada i recomanacions respecte a la 
conveniència,  o no, de col.locar infants al mateix grup. 
 
Al llarg del curs es fan diverses reunions de coordinació entre mestres de educació infantil i 
mestres del primer cicle de primària ( veure calendari anterior). 
La finalitat d’aquesta coordinació és salvar les diferències pedagògiques i organitzatives i 
els desajustos que es puguin produir en el progrés acadèmic de l’alumnat, assegurar així 
una transició adequada entre les dues etapes i facilitar la continuïtat del procés educatiu.  
El temes a tractar a les primeres reunions són ; traspàs d’informació personalitzada de cada 
un dels alumnes que passen a 1r tenguet present com ha viscut el confinament , aspectes 
essencials del currículum que no han pogut ser treballats, les mancances de tipus social i 
afectiu que, si és el cas, s’hagin detectat, metodologia utilitzada… 
 

La coordinació entre educació primària i educació secundària té la finalitat de salvar les 
diferències pedagògiques i organitzatives i els desajustos que es puguin produir en el 
progrés acadèmic de l’alumnat, assegurar així una transició adequada entre les dues etapes 
i facilitar la continuïtat del procés educatiu. Sempre es fa a principi de curs, al mes de febrer 
i a final de curs, 

 

3. Planificació curricular. 

Avaluació inicial 

Cada un dels tutors dels grups d’aquest curs 2019-20, juntament amb l’equip de suport, ha 
elaborat unes proves d’avaluació inicial pel l’inici del proper curs. Aquesta s’ha de dur a 
terme amb tot l’alumnat, coordinada pel tutor/tora  o mestre/mestra de referència de cada 
grup.  

L’avaluació inicial ha de suposar una anàlisi de necessitats (emocionals, curriculars,           
familiars i relacionals), ha de servir de punt de partida de l’estratègia de millora de               
l’aprenentatge. Amb ella el professorat ha de poder prendre decisions relatives al            
desenvolupament del currículum, priorització d’aspectes essencials i d’aquells que caldrà          
reforçar així com adoptar mesures de suport per a l’alumnat que ho necessiti. 

El professorat que les ha elaborat ha tingut present l’impacte emocional del període de no               
presencialitat a causa del covid-19, així com dels ensenyaments (objectius, continguts,           
competències, capacitats) que es varen veure afectats. Són proves personalitzades segons           
nivell curricular i necessitats educatives. 

Totes les proves es trobaran al drive (Pla de contingència- aval.inicial). 

Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques al diferents escenaris. 

A partir de la seqüenciació de continguts feta a cada cicle i per a cada nivell, hem prioritzat                  
aquells aspectes essencials del currículum adaptats a cada escenari. També s’ha fet la             
temporització dels primers mesos del proper curs partint del continguts que no es varen              
poder treballar al tercer trimestre del curs 19-20. 

A l'hora de fer les programacions docents,en qualsevol dels escenaris plantejats, la            
competència d’aprendre a aprendre, la competència social i cívica (intel·ligència          



interpersonal i intrapersonal) i la competència digital esdevenen essencials i s’ha de tenir             
cura especial en què siguin presents en la majoria d’activitats. Aquest tractament            
competencial ha de permetre desenvolupar en l’alumnat capacitats per aplicar els continguts            
propis de cada etapa a situacions properes per aconseguir resoldre situacions de diferents             
nivells de complexitat. 

Cal prioritzar el treball d’habilitats, destreses, actituds, valors i motivacions que s’han            
d’utilitzar per analitzar, discriminar, interpretar i prendre decisions, aplicant sistemes de           
reflexió i acció per resoldre problemes complexes en situacions reals i contextualitzades.  

A més, caldrà preveure el treball de processos de reflexió sobre l’aprenentatge i una              
avaluació reguladora i formadora tant de l’aprenentatge com de la pràctica docent.  

El nivell de prioritat dels continguts de cada nivell i àrea es poden veure al drive(Pla de 
contingència -continguts). 

Introducció com a tema transversal dins les programacions didàctiques aspectes 
relacionats amb : la promoció de la salut, les relacions socials, la competència digital 
i la competència d’aprendre a aprendre. 

Al moment d’elaborar les programacions d’aula tot el professorat ha de partir de la 
competència d’aprendre a aprendre.  Es  determinarà de quina manera en cada una de les 
àrees s’han de treballar, de forma globalitzada i/o interdisiciplinar, aspectes com les 
relacions socials ( consultar dossier “intel.ligencia emocional) , la promoció de la salut i  la 
competencia digital. 

La comissió de convivència i la de salut podran assesorar. 

 

Planificació i organització de tutories. 

A l’escenari A i B està previst que tots els alumnes d’educació infantil com a primària 
estiguin organitzats en grups de convivència estables amb un tutor o tutor i cotutor de 
referència. Es reduirà al màxim l’entrada d’altres docents.  

Un especialista d’educació física i dos de llengua anglesa seran tutors a més 
d’especialistes. 

Una proposta seria : 

1rA mestre nou 1rB mestre nou   

2nA mestre nou 2nB espc. anglès/equip supor 2nC mestre definitiu 

3rA mestre nou 3rB mestre nou 3rC espc.anglès/equip suport 

4tA Mestra definitiva 4tB mestre interí   

5èA Mestra definitiva 5èB mestre interí   

6èA espc. EF  6èB mestre nou   



 

Tots els tutors remandran dins l’aula amb els seus alumnes durant tota la jornada a 
excepció dels que també són especialistes. A les sessions que entri un especialista, el tutor 
aprofitarà per fer suport als infants que ho necessitin  o preparar material. 

Tot professor que entri a un grup estable haurà de dur la mascareta i complir la distància 
mínima.  

Al començament del curs tots els tutors hauran de fer les tasques previstes al pla d’acollida. 

A l’escenari C de confinament, els mestres no tutors passaran a tenir al seu càrrec un grup 
de nins per poder tenir així una atenció més individualitzada i personal.Aquest repartiment 
d’alumnes es farà al setembre una vegada repartides les tutories i coneguts els grups. 

 

Pla d’acollida 

INTRODUCCIÓ 

Aquest és un annex al Pla d’acollida del centre atesa la situació generada per la covid-19                
durant els mesos de confinament  i la incertesa sobre la possible evolució de la pandemia.  

En aquest document es preveuen recursos i accions que facilitin una acollida que respecti la               
situació de l’alumnat i permeti l’adaptació progressiva de l’infant, les famílies i el professorat              
a l’entorn escolar, vetllant en tot moment pel seu benestar socioemocional i tenint presents              
els tres possibles escenaris. 

1. ALUMNAT 

Des del primer dia lectiu i durant el primer trimestre caldrà tenir en compte els aspectes                
socioemocionals, la cohesió de grup, el treball de la nova situació, entre d’altre, tenint              
especial atenció a l’acollida emocional de l’alumnat amb NESE i a la del més vulnerable, i                
preveure el seguiment i la coordinació amb l’equip docent, les famílies i els serveis externs.  

Als escenaris A (normalitat) i B (agrupaments reduïts) es faran les següents actuacions : 

- El primer dia lectiu cada tutor informarà i treballarà sobre les mesures de seguretat i               
higiene i de prevenció de contagis establertes al pla de contingència. S’ assegurarà             
que tots els alumnes dels seu grup comprenen el seu significat i la importància del               
seu compliment. Es mostraran els diferents cartells que trobaran al centre i            
treballaran tots junts el seu significat. 

- Es faran activitats de cohesió de grup com les de la següent graella: 



 

 

- Setmanalment es realitzaran sessions de tutories grupals que estaran establertes a 
l’horari del grup. 

- Sempre que  sigui necessari també ho haurà tutories individuals. Cal fer especial 
incidència en l’alumnat més vulnerable. 

- Les aules seran entorns segurs, de confiança i comunicació, entre l’alumnat que 
permetin moments per a l’expressió d’emocions, les necessitats, les preocupacions o 
els interessos,  i  la promoció de les relacions socials.  

- Cada tutor elaborarà un llistat amb els alumnes vulnerables del seu grup i es farà 
servir una graella de detecció de necessitats  per al seguiment d’aquests. La graella 
s’anirà actualitzant periòdicament. 

- Planificar a 5è  i 6è d’educació infantil activitats d’adaptació de l’etapa per tal de 
restablir el lligam afectiu i l’adaptació a la vida de grup, així com recuperar la 
confiança amb el tutor/tutora  i superar la separació afectiva amb les figures de 
referència. 

- Realitzar demandes al servei d’orientació educativa  quan es detecti alumnat amb 
una situació socio-familiar especialment vulnerable. 

- S’iniciarà els protocols d’absentisme quan es detecti una situació de risc.  

- Vetllar per la seguretat i el benestar físic i emocional de l’alumnat és funció de tot el                 
professorat. . 



- Assegurar un moment diari de conversa individual, en petit o gran grup,            
principalment al segon cicle de l’educació infantil. 

 

Escenari C (confinament) 

Si al començament del període lectiu ens trobam a un escenari de confinament, les accions               
proposades són : 

- Les videotrucades/videoconferències supliran les relacions directes, per tant els         
primers dies es faran per presentar-se tot el grup i professorat.  

- A les següents es parlarà de la situació que es viu i com es realitzaran els processos                 
d’ensenyament/aprenentatge durant aquest escenari. És molt important que quedi         
molt clar quin sistema es seguirà. 

- S’establirà el correu electrònic educaib com a canal de comunicació dels alumnes            
cap als mestres per resoldre qualsevol dubte. 

- Es realitzaran videotrucades freqüents per afavorir el vincle i la cohesió del grup. El              
tutor contactarà, com a mínim, una vegada a la quinzena amb cada alumne del seu               
grup individualment per fer seguiment de la seva situació i detectar possibles            
necessitats. Si es fan en grup, a infantil i al 1r cicle, els grups seran de 6 alumnes                  
màxim.  

- Al setembre tindrem preparats materials i activitats competencials en base a les            
necessitats que presenta cada infant i cada grup. Les tasques competencials que            
s’han iniciat en l’escenari de “normalitat” es podran continuar a aquest escenari. 

- Realitzar demandes d’intervenció al servei d’orientació quan es detecti alumnat amb           
una situació socio-familiar especialment vulnerable. 

- Cada grup d’alumnes tindrà un mestre de referència que farà el seu seguiment.             
Aquest mestres podran ser un especialiste. 

 

2. FAMÍLIES 

És molt important assegurar la participació , la informació i la conscienciació a les famílies               
sobre les mesures de seguretat i higiene del nostre centre així com les característiques              
especials d’aquest curs escolar quant a organització, currículum i metodologies que es            
duran a terme.  

Als escenaris A (normalitat) i B (agrupaments reduïts) es faran les següents actuacions : 

- Es faran reunions de principi de curs, segons el calendari adjunt, sempre respectant             
el protocol de seguretat establert, per informar les famílies del pla de contingència;             
dels aspectes sanitaris, dels organitzatius i els curriculars prevists als tres escenaris.            
També s’explicarà el significat de cada cartell i Es diran quines seran les sancions              
per incompliment continuat de les normes. És molt important que ho comprenguin i             
acceptin amb la finalitat de garantir un retorn a l’activitat presencial de forma segura. 

Educació infantil dia 7 i 8 de setembre als diferents sectors senyalitzats al pati: 

 



 3 anys A  
 sector 1  

3 anys B 
sector 2 

4 anys A 
sector 1 

4 anys B 
sector 2 

5 anys A 
sector 1 
 

5 anys B 
sector 2 
 

Dia 7   9:30h 
11:00h 

  9:30h 
11:00h  

12:30h 
 

12:30  ----- ----- 

Dia 8 ---- ----- 9:30h 9:30h 11:00h 
12:30h 

11:00h 
12:30h 

 

Educació primària dia 7 i 8 de setembre als diferents patis: 

1r A dia 7 a les 9.00 i a les 10:30 
pati petit. 

 1r B dia 8 a les 9.00  i a les 10:30 pati 
petit. 

2n A dia 7 a les 9..00  i a les 10:30 
zona porxo 

 2n B dia 7 a les 9.00  i a les 10:30 
zona palmeres. 

3r A dia 7 a les 12:00 zona porxo, 
dia 8 a les 9:00 zona de la 
dreta. 

 3r B dia 7 a les 12:00 zona palmeres, 
dia 8 a les 10:30 zona de la dreta. 
 

4t A dia 7 a les 9.00 i a les 10:30 
zona de la dreta. 

 4t B dia 7 a les 12.00 zona de la dreta, 
dia 8  les 12:00 zona de la dreta. 

5è A dia 8 a les 9.00  i a les 10:30 
zona porxo. 

 5è B dia 8 a les 9.00  i a les 10:30 
zona palmeres. 

6è A dia 8 a les 12:00 i a les 13:00 
zona porxo. 

 6è B dia 8 a les 12:00 i a les 13:00 
zona palmeres. 

 

Al setembre es faran reunions formatives en petits grups de pares per conèixer el              
funcionament de l’entorn digital Gsuit que serà utilitzat a l’aula i durant un possible              
confinament. 

- Els tutors identificaran aquelles famílies amb més estratègies per fer de pont amb             
altres famílies que per diferents motius (llengua, cultura, situació vulnerable) poden           
ser susceptibles de perdre el contacte amb l’escola i amb el grup.  

- Es faran reunions amb les famílies que al confinament anterior varen presentar més             
dificultats i arribarem a acords amb elles de com es procurarà que mantenguin el              
contacte en una fase de confinament. 

Escenari C (confinament) 

Durem a terme totes les accions anteriors que es puguin fer de forma telemàtica,              
segons la disponibilitat d'accés de cada família. 

 



3.PROFESSORAT 

El primer dia de tornada al centre després de les vacances d’estiu farem una presentació               
grupal i un recorregut pel centre per conèixer les diferents dependències a la vegada que es                
veuen els cartells informatius i s'expliquen les mesures de prevenció. 

Durant la primera setmana destinarem temps al contacte i la reflexió compartida entre             
docents, que ha de permetre generar seguretat i cohesió d’equip, i fomentar processos de              
pràctica reflexiva,  retroalimentació i feedback educatiu de la pràctica educativa.  

S’assignarà a cada mestre nou en el centre un mestre de referència que li faciliti la                
integració i l’ajudi a adaptar-se el més aviat possible. 

Als escenaris A (normalitat) i B (agrupaments reduïts) es faran les següents actuacions : 

- Realitzarem activitats que permetin crear i reforçar el vincle entre els diferents            
membres del claustre i enfortir la cohesió del grup . 

- Al Drive es trobaran recursos de diferent tipologies ( activitats, lectures,           
orientacions, quadernets de gestió de les emocions…) a l’abast de tot el            
professorat. 

Escenari C ( confinament) : 

- Realitzarem reunions telemàtiques que afavoreixin el contacte i la coordinació entre           
els docents. 

- Crear espais de treball socioemocional virtuals. 

- Fer ús de l’espai virtual per compartir recursos, tasques, informació…  

 

Coordinació per a la salut. 

La comissió de salut del centre, coordinada amb el centre de salut, serveis socials, policia 
tutor...orientarà al professorat a planificar i dissenyar activitats d'educació per a la salut que 
es puguin treballar de forma globalitzada i/o interdisiciplinar, com ara: 

- Els hàbits bàsics de salut (alimentació, exercici físic...) 

- Les rutines d’higiene. 

- La prevenció dels contagis. 

- El coneixement de la malaltia de la covid-19: transmissió, efectes, símptomes, etc. 

Es tindrà en compte tot l’alumnat en general, però amb especial atenció amb l’alumnat més 
vulnerable. Dins l’organigrama del proper curs es realitzaran trobades periòdiques amb els 
diferents agents externs per actualitzar informacions. 

Esperam la incorporació del nou professorat al mes de setembre per fer la constitució 
d’aquesta comissió. 



 

Pla de contingència digital. 

 

Centre CENTRE CEIP SANTA MARIA DEL MAR 

Codi de centre 07006937 

1. Organització del centre 

1.1. Entorn digital 
GSuite Google, Tenant Microsoft o altre 
 

Entorn Elegit Curs/Etapa 

GSuite Primària 

  

 

Responsable de la consola Coordinador TIC 

 
Si encara no està activat 
 

Responsable contactar amb 
IBSTEAM i activar 

Coordinador TIC 

1.2. Usuaris 

1.2.a. Usuaris professors 

Responsable creació usuaris Coordinador TIC 

Format elegit (exemple 
nomllinatge@centre.xxx) 

xxxxxxxxx@ceipsantamariadelmar.net 

Moment entrega credencials A principi de curs o en la seva incorporació 
al centre. 

1.2.b. Usuaris alumnes 

Responsable creació usuaris Coordinador TIC 

Subdomini específic alumnes [   ] Sí                 [ x  ] No 

Format elegit (exemple 
nomllinatge@centre.xxx) 

xxxxxxxx_alumnat@ceipsantamariadelmar.
net 

Recollida autorització menors 14 anys A principi de curs 

Moment entrega credencials (usuari i 
contrasenya) 

Una vegada rebuda l’autorització 



Responsable entrega credencials Tutors 

1.3. Aules digitals 

Curs/Etapa Aula digital (Teams, Classroom, Moodle…) 

Primària Classroom 

  

1.4. Activació GestIB famílies 

Responsable de l’activació Direcció 

Moment En rebre solicitud pares 

Seguiment de l’activació (% famílies amb 
GestIB activat) 

 

2. Formació 

2.1. Claustre 

Nombre de persones amb necessitats de formació bàsica de l’entorn 
(GSuite, Tenant, Moodle…) 

Tot el claustre 

Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2021) 0 

Preparar un llistat amb el professorat interessat en aquesta formació. 
 
 
 
 
2.2. Equip directiu/coordinador TIC 

Necessitat de formació en administració de consola [ x ] Sí    [   ] No 

Nombre de les persones que faran la formació 3 

 
2.3. Alumnat 

2.3.a. Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència digital 
bàsica 
Aquestes activitats (en aquests moments) no es poden dur a terme d’una manera correcta, 
a causa de la manca de dispositius per a l’alumnat. 
 

Concepte Responsable Moment en què es farà 

Ús de Classroom Tutor Principi de curs 

   

   



2.3.b. Planificació activitats formatives de consolidació 

Concepte Responsable Moment en què es farà 

   

   

   

 
2.4. Famílies 
Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència 
digital 

Concepte Responsable Moment en què es farà 

Reunions formatives en 
petits grup amb els seus 
propis dispositiu. 

Coord. tic  
Equip directiu 

setembre 

   

 
3. Dispositius i connectivitat 
3.1. Dispositiu per l’alumnat 
Si hi ha distintes situacions en funció del curs/etapa, emplenar una taula per cada cas. 
 

Curs/Etapa Primària 

Dispositiu per l’alumnat [   ] Dispositius del centre un per alumne 
[   ] Dispositius del centre carretons compartits 
[   ] Les famílies compren/aporten el dispositiu 

Tipus de dispositiu Seguint les instruccions de Conselleria, per evitar 
l’adquisició massiva i precipitada de dispositius estam a 
l’espera. 

 
3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius 

Responsable detecció alumnat amb 
problemes econòmics 

equip directiu 

Nombre d’alumnes sense dispositiu pendent setembre 

Nombre d’alumnes sense connexió pendent setembre 

Responsable gestió préstec dispositius  equip directiu, coordinador TIC 

Preparar un llistat nominal d’aquests alumnes. 
 
3.2. Inventari 
 
Relació del material informàtic operatiu 2020 
 



Material Quantit
at 

Observacions Ubicació 

Conjunt Ordinador, Monitor, teclat 
i ratolí 

8 Contracte 2018 4187 P13 

Ordinador infotelsa 2 Placa 775 P13 

Monitor Samsung model 923 4  P13 

Ordinador lenovo 2 Contracte 2009 10198 
(obsolet s’hauria  de canviar) 

P13 

Ordinador Art PC 1  P13 

MONTIOR HANN-S-Q 1  P13 

Pissarra smartboard sb68v 1  P13 

Altaveus vision 1  P13 

Projector  1 Contracte 2016 1441 P13 

Projector VT75PL 1 En reserva (penjat) P13 

Monitor Interactiu TRUTOUCH 
TT-8618RS 

1 CONTR 2019 2904 
 

P17 

Android Box X10D 1 CONTR 2019 2904 
 

P17 

Ordinador ArtPc 1  P17 

Monitor VX 207 1  P17 

Televisió tàctil trutouch newline 
65”  

1 Contracte 2018 1407 P12 

Ordinador clònic artpc 1  P12 

Monitor Asus VX207 1  P12 

Android Pc  Contracte 2018 1407 P12 

Televisió tàctil trutouch newline  
65” 

1 Contracte 2018 1407 P16 

Conjunt monitor + ordinador 1 Contracte 2017 6440 P16 

Android Pc  Contracte 2018 1407 P16 

Monitor Interactiu TRUTOUCH 
TT-8618RS 

1 CONTR 2019 2904 
 

P18 

Android Box X10D 1 CONTR 2019 2904 P18 



 

Conjunt monitor + ordinador 1 Contracte 2017 6440 P18 

Monitor Interactiu TRUTOUCH 
TT-8618RS 

1 CONTR 2019 2904 
 

P19 

Android Box X10D 1 CONTR 2019 2904 
 

P19 

Ordinadors PC DELL optiplex 790 
+ MONITOR 

 

1 
CONTR 2011 717 

 

P19 

Ordinadors Acisa Xarxipèlag 2.0 
2012 

1 CONTR 2012 1603 
 

P20 

Monitor TFT 21,5" Philips 
226V3LAB5/00 

1 CONTR 2012 1603 P20 

Pissarra digital tàctil resistiva 
Smart SB480 

1 CONTR 2012 1603 P20 

Projector de distància curta 
Mitsubishi EX321 

1 CONTR 2012 1603 P20 

Altaveus Comm CWS-206 1 CONTR 2012 1603 P20 

Ordinadors Acisa Xarxipèlag 2.0 
2012 

1 CONTR 2012 1603 
 

P21 

Monitor TFT 21,5" Philips 
226V3LAB5/00 

1 CONTR 2012 1603 P21 

Pissarra digital tàctil resistiva 
Smart SB480 

1 CONTR 2012 1603 P21 

Projector de distància curta 
Mitsubishi EX321 

1 CONTR 2012 1603 P21 

Altaveus Comm CWS-206 1 CONTR 2012 1603 P21 

Monitor Interactiu TRUTOUCH 
TT-8618RS 

1 CONTR 2019 2904 
 

P22 

Android Box X10D 1 CONTR 2019 2904 
 

P22 

Ordinadors PC DELL optiplex 790 
+ MONITOR 

 

1 
CONTR 2011 717 

 

P22 



Ordinadors Acisa Xarxipèlag 2.0 
2013 

1 
CONTR 2013 4414 

P10 

Monitor TFT 21,5" Philips 226V4L 1 
CONTR 2013 4414 

P10 

Pissarra digital tàctil Interactiva 
Smart Board M600 

1 
CONTR 2013 4414 

P10 

Projector de distància curta 
OPTOMA X305ST 

1 
CONTR 2013 4414 

P10 

Altaveus Genius SP-HF1250B 1 
CONTR 2013 4414 

P10 

Ordinadors Acisa Xarxipèlag 2.0 
2012 

1 CONTR 2012 1603 
 

P9 

Monitor TFT 21,5" Philips 
226V3LAB5/00 

1 CONTR 2012 1603 P9 

Pissarra digital tàctil resistiva 
Smart SB480 

1 CONTR 2012 1603 P9 

Projector de distància curta 
Mitsubishi EX321 

1 CONTR 2012 1603 P9 

Altaveus Comm CWS-206 1 CONTR 2012 1603 P9 

Ordinador clònic + monitor 1  P8 

Pissarra SmartBoard  680V 1 
CONTR 2009 12191 

 

P8 

Altaveus 1  P8 

Ordinador infotelsa 2 Placa 775 P7 

Monitor Samsung model 923 2  P7 

Ordinador Clònic + monitor 1  P6 

Ordinador Clònic + monitor 1  P5 

Webcam 2.0 1  P5 

Ordinador Clònic + monitor 1  P4 

Webcam 2.0 1  P4 

Ordinador Clònic + monitor 1  P25 

Webcam 2.0 1  P25 

fotocopiadora canon 3032N 1  P24 



Ordinador APD 1 Placa 775 
Obsolet 

P3 

Ordinadors Acisa Xarxipèlag 2.0 
2012 

1 CONTR 2012 1603 
 

P1 

Monitor TFT 21,5" Philips 
226V3LAB5/00 

1 CONTR 2012 1603 P1 

Pissarra digital tàctil resistiva 
Smart SB480 

1 CONTR 2012 1603 P1 

Projector de distància curta 
Mitsubishi EX321 

1 CONTR 2012 1603 P1 

Altaveus Comm CWS-206 1 CONTR 2012 1603 P1 

Ordinadors Acisa Xarxipèlag 2.0 
2012 

1 CONTR 2012 1603 
 

P2 

Monitor TFT 21,5" Philips 
226V3LAB5/00 

1 CONTR 2012 1603 P2 

Pissarra digital tàctil resistiva 
Smart SB480 

1 CONTR 2012 1603 P2 

Projector de distància curta 
Mitsubishi EX321 

1 CONTR 2012 1603 P2 

Altaveus Comm CWS-206 1 CONTR 2012 1603 P2 

Ordinador APD 1 Placa 775 
Obsolet 

P14 

Ordinador CLÒNIC 2 Placa 775 
Obsolet 

P15 

Ordinador DELL 1 CONTR 2019 8271 I1 

Altaveus logitech z 20 1  l1 

Monitor 1 CONTR 2019 8272 I1 

Ordinador DELL 1 CONTR 2019 8271 I2 

Altaveus logitech z20 1  I2 

Monitor 1 CONTR 2019 8272 I2 

Ordinador Artpc  1 lx150 I3 

Epson workforce WF-7710 1  I3 

Brother Mfc-j5330DW 1  I3 



Monitor Benq-t2210HD 1  I3 

Altaveus- multimedia speaker 
system 

1  I3 

Ordinador DELL 1 CONTR 2019 8271 I5 

Altaveus logitech z20 1  I5 

Projector NEC vt470 1 En reserva I5 

Monitor 1 CONTR 2019 8272 I5 

Pisarra interactiva 1 contracte 2009 12191 I6 

Altaveus 1 contracte 2009 12191 I6 

Ordinador Artpc 1 lx154 I6 

Monitor Dell 09YI 1  I6 

Projector Epson EB-410 1 Contracte 2009 12191 I6 

Projector NEC VT 470 1 Reserva I6 

Ordinador DELL 1 CONTR 2019 8271 I7 

altaveus logitech z 20 1  I7 

Monitor 1 CONTR 2019 8272 I7 

Ordinador clònic art Pc 1 lx87 I8 

Monitor samsung 923nw 1  I8 

Altaveus logitech z20 1  I8 

Ordinador art PC 1 lx88 I9 

Altaveus genius hp-sp 1008 A 1  I9 

Projector NEC VT-470 1  I9 

Pissarra interactiva IQBoard 1  I9 

Monitor APD/62607/ap/m4/ap 1  I9 

 

Responsable inventari recursos digitals Coordinador TIC 

 
 
Observacions: Ens hem posat en contacte amb el nostre institut de referència per conèixer 
les pautes del seu pla de contingència digital.  
 
 



 

 

 

 

 

Annex 1  ( es donarà en català , castellà o anglès segons la família ) 

 

INSTRUCCIONS PER A LES FAMÍLIES 

Abans d'anar al centre 

 No ha de portar el seu fill/a el centre educatiu: 

 SI PRESENTA SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB   EL COVID-19: 

Febre o febrícula (> 37,2), tos, malestar general,  mal de coll, dificultat respiratòria, 
congestió nasal, dolor toràcic, mal de cap, dolor abdominal, dolor muscular, vòmits, 
diarrea, malestar general, disminució de l'olfacte i el gust, calfreds. 

  

    • Abans d'enviar al centre educatiu als seus fills, els pares revisaran si presenten 
aquests símptomes( prendre temperatura). En cas de presentar qualsevol d'aquests 
símptomes haurà de contactar amb el telèfon del seu centre d'Atenció Primària, amb 
el seu metge pediatre o al telèfon .............. i seguir les seves instruccions. 

     • Tampoc podran  portar-lo al centre si es troba en període de quarantena 
domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticat de COVID-19. No podrà acudir al centre educatiu fins a que finalitzi el 
període d'aïllament. 

     • Si ha estat en contacte estret (familiars, convivents i persones que hagin tingut 
contacte amb el cas, des de 48 hores abans de l'inici de símptomes, a una distància 
menor de 2 metres, durant un temps d’almenys 15 minuts) o ha compartit espai 
sense guardar la distància interpersonal durant més de 15 minuts amb una persona 
afectada pel COVID-19, tampoc ha d'acudir al centre educatiu, fins i tot en absència 
de símptomes, per un espai d’almenys 14 dies. Durant aquest període els 
professionals sanitaris de referència d'Atenció Primària realitzaran el seguiment per 
si apareixen símptomes de la malaltia. 

 

Accessos i horaris establerts 



    • Llegeixi  atentament el protocol d'accés i sortides del centre. És molt important 
que sigui puntual en els horaris assignats al grup del seu fill. 

(Incloure aquí el que recull els horaris i indicacions d'accés al centre educatiu del 
Pla de contingència) 

     • Els pares o tutors no podran accedir al centre educatiu sense permís de l'equip 
directiu o el professor del seu fill. Per poder accedir -hi per a qualsevol gestió,  serà 
necessari sol·licitar cita prèvia telefonant al centre, mitjançant l’agenda escolar o per 
correu electrònic. 

     • Recordi al seu fill l'obligació de complir amb els horaris establerts i amb els 
recorreguts d'accés a les aules. 

     • Eviti aturar-se en zones establertes d'accés o pas ja que podria  provocar 
aglomeracions. 

  

Ús de mascareta en l'entorn escolar 

    • Les persones de sis anys en endavant estan obligades a usar la mascareta dins 
el centre escolar. La mascareta indicada per a població sana serà de tipus higiènica 
i sempre que sigui possible, reutilitzable. 

     • El seu fill ha d'anar proveït de mascareta abans d'entrar al  centre i portar-la 
durant tota la jornada escolar. El centre escolar disposarà de mascaretes d’un  sol 
ús per poder reposar a l'alumnat en cas que sigui necessari  per trencament o 
imprevist, encara que es recomana que en porti una altra de recanvi per si fos 
necessari. 

     • L'ús de  mascareta no és exigible en alumnes que presentin qualque tipus de 
malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la 
mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin 
d'autonomia per a llevar-se-la o bé presentin alteracions de conducta que facin 
inviable la seva utilització. Els pares hauran de presentar un document signat 
presentant la justificació per quedar exempt, el seu fill, de l’ús de mascareta.  

     • Tampoc serà exigible en el cas d'exercici d'esport individual a l'aire lliure. 

     • A Educació infantil la mascareta no serà obligatòria encara que si recomanable 
de 3 a 5 anys per a les entrades i sortides de l'alumnat i sempre que no estiguin en 
el grup estable. 

     • Per a la resta de nivells educatius, des de 1r de Primària, la mascareta serà 
obligatòria tant dins com fora de l'aula. En tot cas podran llevar-se-la  en determinats 
moments en el que tots estiguin asseguts als pupitres i sempre sota la supervisió i 
autorització de professor. 

     • El seu ús serà obligatori  en el transport escolar col·lectiu i excursions ( a partir 
dels 6 anys i recomanable des dels 3 anys). 



 
Higiene i prevenció en l'entorn escolar 

 • El centre escolar ha establert unes mesures d'higiene de mans i higiene 
respiratòria que ha de ser reforçada des de casa. Recordi al seu fill la importància 
de seguir aquestes indicacions. 

 • La higiene de mans s'ha de fer com a mínim en les següents situacions:  

◦ En acabar i començar la jornada escolar. 

 ◦ Després d'anar al lavabo.  

◦ Abans i després d'anar al vàter.  

◦ Després de tossir, esternudar o mocar-se.  

◦ Abans i després de sortir al pati.  

◦ Abans i després de dinar.  

◦ Després de cada contacte amb fluids corporals d'altres persones. 

 ◦ Abans i després de posar-se o retirar-se una mascareta.  

◦ Sempre que les mans estiguin visiblement brutes. 

 ◦ Després d'usar o compartir espais múltiples o equips (com taules ratolins 
d'ordinador etc.).  

• Al tossir o esternudar cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un 
mocador d'un sol ús. 

 • Evitar tocar-se el nas,  els ulls i la boca ja que les mans faciliten la transmissió. 

 • Fer servir mocadors d'un sol ús per eliminar secrecions respiratòries i llençar-los 
després del seu ús a una paperera amb tapa i pedal.  

• Després de tossir o esternudar s'han de rentar les mans amb aigua i sabó o amb 
solució hidroalcohòlica. 

 • S'evitaran les activitats esportives, lúdiques o col·laboratives que impliquin l'accés 
a entorns públics (museus, excursions, teatres ....) O la possibilitat de barrejar-se 
amb altres grups d'alumnes o centres escolars. En particular ,sota el principi de 
cautela i prevenció, s'evitaran els viatges d'estudis, graduacions i actes institucions 
similars mentre duri la crisi sanitària.  

• Les activitats extraescolars dins el propi centre han de preveure les mesures de 
distanciament i higiene indicades en el present document. En qualsevol cas s'han de 
programar en grups estables de convivència. 

 

 



 

 

 

 

Annex 2 ( es donarà en català, castellà o anglès segons la família ) 

      INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES 
 
Abans d'anar al centre 
 
 • Llegeix atentament el protocol d'actuació per als usuaris i alumnes que té el teu 
centre educatiu i on venen reflectides totes les mesures de prevenció, accessos, ús 
de lavabos i zones comunes i instruccions a seguir. 

 • És convenient que preparis tot el necessari per a les classes de manera que no 
sigui necessari utilitzar material prestat ni compartir objectes amb els teus 
companys.  

• Porta el teu berenar i aigua per al descans del matí. 

Quan vagis al centre educatiu 

    • Localitza les zones d'entrada i sortida al centre que estaran senyalitzades 
adequadament per tal de facilitar els accessos i permetre la distància interpersonal 
de seguretat. 

    • Dirigeix-te a la porta d'accés al recinte preservant una distància interpersonal 
mínima de 1,5 metres tant amb companys com amb el personal del centre. 

    • Possibilita la tasca a la persona que organitza l'accés o sortida i col·labora amb 
ells per impedir que es formin aglomeracions. 

    • Llegeix, respecta i compleix amb el que apareix reflectit en els cartells 
informatius sobre higiene de mans i mesures de prevenció col·locats en el centre. 

    • Respecta les mesures de prevenció i higiene específiques implementades en el 
teu centre i que tens en el protocol d'actuació per a usuaris i alumnes. 

    • Renta't freqüentment les mans amb aigua i sabó o, si no, amb gel 
hidroalcohólico. 

    • Serà obligatori venir proveït de màscareta higiènica o quirúrgica per a tots els 
alumnes que accedeixin al centre i sempre que no es pugui assegurar una distància 
interpersonal de 1,5 metres en tots els espais de centre, seguint les recomanacions 
de l'autoritat sanitària vigents. 

    • L'ús de guants no és recomanable de forma general. 



    • Procura no formar aglomeracions en llocs comuns i manté els aforaments 
màxims permesos en cada espai segons s’ha establert al centre. 

    • Evita l'accés a les dependències de centre que no requereixin ser usades. 

    • Roman en el centre el temps imprescindible per a l'activitat lectiva, 
abandonant-lo una vegada que finalitzi. 

Dins de l'aula 

    • Accedeix a l'aula de manera ordenada, mantenint la distància mentre esperes el 
teu torn. 

    • Manteniu en tot moment la distància de seguretat d'1,5 metres dins de l'aula, 
tant amb els companys com amb el docent. 

    • No comparteixis objectes personals, ni material escolar, com a elements 
d'escriptura, calculadores, etc. Has d'assegurar de portar tot el necessari per poder 
seguir les classes. 

    • En cas de ser inevitable el compartir algun material, extrema les mesures 
d'higiene i prevenció 

(Higiene de mans, evitar tocar-se el nas, ulls i boca ...) i renta't les mans com més 
aviat o utilitza gel desinfectant. 

    • Desinfecta els instruments o elements comuns, que hagin estat utilitzats pel 
docent o per algun dels teus companys. 

    • Si tens classes seguides, no has d'abandonar l'aula en el canvi entre classe i 
classe. 

    • A l'acabar l'activitat docent, hauràs de deixar ordenada la teva taula i la cadira 
de l'aula, per tal de facilitar les tasques de neteja i desinfecció. 
 

Durant els descansos i accessos a les zones comuns 

    • Procura relacionar-te en grups petits mantenint sempre les distàncies de 
seguretat entre vosaltres. 

    • Evita formar aglomeracions a les instal·lacions del centre i procura realitzar els 
descansos en zones a l'aire lliure, no obstaculitzis els passadissos d'accés i zones 
de pas. 

    • Respecta els senyals establertes i estigues en els espais habilitats per als 
descansos respectant les possibles zones restringides. 

    • Has de tornar a entrar a l'edifici complint amb les mesures de prevenció que 
t'indiqui el teu centre educatiu i guardant les distàncies de seguretat. 

    • Evita tocar, si no cal, objectes d'altres persones o superfícies en les zones 
comuns. 



    • Si utilitzes els ordinadors del centre, després del seu ús, neteja amb una solució 
desinfectant el teclat, el ratolí i la pantalla. 
 

Al sortir del centre i tornar a casa 

     • Col·labora amb el personal que organitza la sortida i impedeix que es formin 
aglomeracions a les portes. 

    • Vigila atentament el teu estat de salut i el dels teus cercles més propers. Abans 
de sortir del centre renta't les mans amb aigua i sabó o, si no, amb gel desinfectant 
de mans. 

    • A arribar a casa, es recomana rentar-se les mans amb aigua i sabó, treure-se 
les sabates i, com a mesura d'higiene, se substituiran per calçat per estar a casa. 

    • Has de tenir cura de les distàncies i seguir les mesures de prevenció de contagis 
i higiene a la llar, sobretot si convius amb persones de grups vulnerables davant la 
COVID-19. 
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